
AD\895179BG.doc PE478.613v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по външни работи

2011/2286(INI)

28.3.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по развитие

относно определяне на ново сътрудничество за развитие с Латинска 
Америка
(2011/2286(INI))

Докладчик: Laima Liucija Andrikienė



PE478.613v02-00 2/6 AD\895179BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\895179BG.doc 3/6 PE478.613v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на близките отношения с държавите от Латинска Америка и 
необходимостта от създаване на нови форми на сътрудничество със страните с 
бързо развиваща се икономика и страните със среден доход в Латинска Америка 
посредством Инструмента за сътрудничество за развитие и новия Инструмент за 
партньорство, въз основа на взаимно уважение и равнопоставеност;

2. изразява съжаление, че предложението на Комисията за регламент относно схема за 
общи митнически преференции пренебрегва стратегическия характер на връзките с 
Латинска Америка, като лишава голям брой държави от региона от този 
инструмент, въпреки че той е от съществено значение за развитието на региона;

3. подчертава факта, че е необходима еднозначна и ясна ангажираност на ЕС за по-
засилено сътрудничество с Латинска Америка (ЛА) за борба против бедността в 
страните със среден доход, в които съществуват значителни социални различия;

4. счита, че политиката на ЕС за сътрудничество и развитие следва да бъде определяна 
при допитване с Латинска Америка, за да се постигне устойчива, справедлива и 
балансирана политика за развитие спрямо региона;

5. изразява становището, че предвид необходимостта от балансиране на политиката за 
развитие между Латинска Америка и ЕС, Латинска Америка трябва да положи 
специални усилия да насърчи своята регионална политическа, икономическа и 
търговска интеграция;

6. подчертава факта, че социалното сближаване следва да остане основен принцип в 
стратегията за сътрудничество за развитие за Латинска Америка не само поради 
социално-икономическите му аспекти, но също така поради неговата значимост от 
гледна точка на укрепването на демократичните институции в региона и 
принципите на правовата държава; подчертава колко е важно да се разширяват 
програмите на ЕС за регионално сътрудничество в подкрепа на социалното 
сближаване, включително чрез намаляване на бедността;

7. подчертава, че образованието и инвестициите в човешки капитал съставляват 
основата за социално сближаване, създаване на работни места и социално-
икономическо развитие; изтъква също така, че е важно осъществяването на нови 
инфраструктурни проекти с цел намаляване на абсолютната и относителната 
бедност и разликите между регионите и социалните групи, както и подкрепата за 
МСП като важен стълб за устойчивост на икономическото развитие;

8. подчертава необходимостта от засилване на координацията между Европейския 
съюз и Латинска Америка за постигане на Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР), по-специално действията, насочени към борбата с бедността, създаването на 
работни места, както и социалното приобщаване на маргинализираните групи; 



PE478.613v02-00 4/6 AD\895179BG.doc

BG

подчертава, че Целите на хилядолетието за развитие, насочени към глобално 
партньорство за развитие (ЦХР 8), следва да заемат централно място в политиката 
за сътрудничество с Латинска Америка, като се изберат области, в които да се 
приложи новата стратегия за „приобщаващ растеж“ в тези държави; подчертава, че 
в този процес фондацията „ЕС–ЛАКБ“ може да има голям принос за постигане на 
целите;

9. подчертава положителното интеграционно взаимодействие на регионално ниво, 
произтичащо от всеобхватните споразумения за асоцииране между ЕС и различните 
подрегионални групи; призовава за създаване на нова визия за двустранно 
регионално сътрудничество с оглед на 7-та среща на високо равнище на държавните 
и правителствени ръководители на Латинска Америка и Карибския басейн и ЕС, 
която ще се проведе в Чили през януари 2013 г.;

10. приветства значителния напредък в отношенията между ЕС и Перу и Колумбия и 
очаква търговското споразумение, сключено по време на испанското 
председателство на Съвета през 2010 г., да бъде ратифицирано от Европейския 
парламент в близко бъдеще, тъй като това споразумение ще допринесе за 
развитието на тези две държави;

11. призовава ЕСВД и Комисията да консолидират усилията си, за да положат основите 
на бъдещо пълно споразумение за асоцииране с Андската общност в интерес на 
икономическия растеж и социалното развитие на членуващите в нея държави и в 
съответствие с ценностите, принципите и целите на ЕС, които винаги са 
насърчавали интеграцията на Латинска Америка;

12. подчертава, че Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да 
сключи споразумение за асоцииране с Меркосур, като заявява, че то би стимулирало 
и увеличило значително сътрудничеството и развитието между Латинска Америка и 
Европейския съюз;

13. отбелязва, че експерти и международни организации, и по-конкретно 
Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибския басейн (ИКЛАК), 
очакват – въз основа на сегашните тенденции – до 2015 г. търговията на Китай с 
Латинска Америка да надхвърли търговията на Европа с Латинска Америка;

14. подчертава значимостта на подкрепата на ЕС за интеграцията в Латинска Америка; 
подчертава отсъствието на цялостна политика и регионален подход от страна на ЕС 
към Латинска Америка в подкрепа на сътрудничеството Юг-Юг (СЮЮ), както и 
липсата на ясни насоки на политиката на ЕС по отношение на СЮЮ и 
междурегионалното асоцииране, което има за цел създаване на автономни 
пространства за координация и политическо сътрудничество между 
латиноамериканските държави без европейско или северноамериканско участие;

15. подчертава необходимостта от разширяване на политическия диалог ЕС–Латинска 
Америка на различни равнища като срещите на високо равнище на държавните 
ръководители и Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) като 
важни механизми за изграждане на политически консенсус; призовава за мерки, 
гарантиращи, че поетите политически ангажименти на срещите на високо равнище 
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ЕС–Латинска Америка се съпътстват от заделяне на необходимите финансови 
ресурси;

16. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност да осъществява консултации с Европейския парламент и да го 
осведомява за текущите разговори относно правата на човека, както и да 
сътрудничи, в контекста на двустранното регионално партньорство, в търсенето на 
начини за прекратяване на убийствата на жени и други форми на насилието срещу 
жени;

17. призовава заместник-председателя на Комисията/ върховен представител по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и Европейската 
служба за външна дейност да гарантират единството, последователността и 
ефективността на външната дейност на ЕС спрямо Латинска Америка, както е 
посочено в Договора от Лисабон.
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